
MUNICIPIULUI  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 
             
                                    PROIECT  
 
     HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic 

Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2017 
 

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
21.12.2017; 
 Având în vedere raportul nr.174414/2017 întocmit de Direcţia Economico-
Financiară  prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2017; 
 În conformitate cu prevederile art.19, alin. 2 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale;  
           În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art. 61 
alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic 

Municipal „Filantropia”  Craiova, pentru anul 2017, după cum urmează: 
a) total venituri-95.767,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

93.758,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 2.009,00 mii 
lei); 

b) total cheltuieli-96.414,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 94.405,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 2.009,00 
mii lei), conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.76/2017. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Spitalul Clinic 
Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

 
 
 

                  INIŢIATOR,          AVIZAT, 
                    PRIMAR,          PT. SECRETAR, 
              Mihail GENOIU              Ovidiu MISCHIANU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
Serviciul Buget  
Nr.174414/06.12.2017 
                                                                                   

Se aprobă, 

PRIMAR, 

Mihail Genoiu 

 

 

 

                                                          Avizat, 

                                                               ADMINISTRATOR PUBLIC  

                                                            Marian-Sorin Manda 

 

 
 

RAPORT 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2017 

la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova 

 

În conformitate cu prevederile art. 19, alin.2, din Legea nr. 273/ 2006, privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul exerciţiului bugetar, 

autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau 

parţial din bugetele locale, ca urmare a aprobării rectificării bugetului de stat, precum şi ca urmare 

a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.  

Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, prin adresa nr. 19922/2017, solicită 

rectificarea, în sensul suplimentării , bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2017, cu suma de 

1.384,00 mii lei, la sursa 43.10.33 ”Subvenţii din bugetul Fondului național unic de asigurări 

sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale”, respectiv  la partea de cheltuieli, 

sectiunea de funcționare, Titlul I  –”Cheltuieli de personal”, conform notei de fundamentare 

anexate. 

-mii lei- 

DENUMIRE INDICATORI 

COD 
BUGET 
H.C.L 

397/2017 

INFL 
(+/-) 

BUGET 
RECTIF. 

2017 

Estimări 
2018 

Estimări 
2019 

Estimări 
2020 

TOTAL VENITURI din care: 00.01 94.383 1.384 95.767 97.255 99.169 100.149 
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Veniturile secţiunii de funcţionare 00.01 92.374 1.384 93.758 96.175 98.077 99.047 

Venituri din proprietate 00.13 20  20 22 23 24 

Venituri din prestări de servicii şi 
alte activităţi 

33.10 70.600  70.600 74.230 75.581 75.861 

Vărsăminte din secţiunea de 
funcţionare pentru finantarea 
secţiunii de dezvoltare a bugetului 
local 

37.10.03 -100  -100 -200 -210 -220 

Subvenţii de la alte administraţii 43.10 21.854 1.384 23.238 22.123 22.683 23.382 

Veniturile secţiunii de dezvoltare 00.01 2.009  2.009 1.080 1092 1.102 

Vărsăminte din secţiunea de 
funcţionare 

37.10.04 100  100 200 210 220 

Subvenţii de la alte administraţii 43.10 1.909  1.909 880 882 882 

TOTAL CHELTUIELI din care: 49.10 95.030 1.384 96.414 97.255 99.169 100.149 

Cheltuielile secţiunii de 
funcţionare 

 93.021 1.384 94.405 96.175 98.077 99.047 

Cheltuieli de personal 10 67.700 1.384 69.084 71.085 72.506 73.231 

Bunuri şi servicii 20 24.421  24.421 24.100 24.562 24.798 

Alte cheltuieli 59 900  900 990 1.009 1.018 

Cheltuielile secţiunii de dezvoltare  2.009  2.009 1.080 1.092 1.102 

Cheltuieli de capital 70 2.009  2.009 1.080 1.092 1.102 

  

Faţă de cele prezentate mai sus,  propunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului 

Craiova rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2017, la Spitalul Clinic Municipal 

„Filantropia” Craiova, după cum urmează: 

   • Total Venituri 95.767,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 93.758,00 mii 

lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 2.009,00 mii lei) 

  • Total Cheltuieli 96.414,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 94.405,00 mii 

lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 2.009,00 mii lei), conform anexei  la prezentul 

raport şi a fundamentării ataşate. 

În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Local nr. 76/30.03.2017. 

 

Ordonator principal de credite, Director executiv adj., Întocmit, 

delegat 
Lucia Ștefan 

Daniela Militaru Insp.Daniela Purcărescu 

 
 
 

Vizat de legalitate, 

Consilier Juridic Denisa Pirvu 
 

 

2 ex/PDS 
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